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جيد569جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدابتسام احمد محمود عبدالرحمن

جيد559جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدابتسام عطيه السيد محمد العيسوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهابرار شوقى ابراهيم محمد

جيد573جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدابراهيم محمد ابراهيم مصطفى السيد

مقبول494جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولاحمد انور كامل احمد موسى

مقبول518جيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولاحمد حسنى عبدالحميد محمد مؤمن

جيد568جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولممتازجيدمقبولاحمد حسنى محمود مطر مبروك

جيد جدا601جيدجيدجيدجيد جداجيدمقبولممتازممتازجيداحمد حسين احمد احمد خليل

جيد جدا654جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازممتازجيد جدااحمد خضرجى محمد على غالب

جيد594جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيداحمد سامى محمد حسن القيعى

مقبول506جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد سعيد رجب محمد نوفل

مقبول502جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولاحمد سعيد عبدالحميد محمد

مقبول514جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاحمد عبدالباسط عبدالرازق عبدالحميد

مقبول445مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالسالم عطيه عبدالسالم اسماعيل

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفاحمد عبدالعاطى محمد عبدالعاطى داود سليم

جيد584جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيداحمد عبدالمنعم السعيد محمود عطيه

جيد531جيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيداحمد عبدالناصر فهمى حسن حميده

جيد جدا620جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جدااحمد عبده عثمان محمد العمروسى

جيد جدا601جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيدجيداحمد على ابوالعطا على سالمه

جيد535مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدممتازجيد جدامقبولاحمد فتوح محمد محمود سليم مسلم

جيد566جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيداحمد ماجد احمد عبدالرحيم االحمر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد مجدى كمال حافظ

مقبول486مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاحمد محمد ايهاب مصطفى محمد

جيد586جيدجيدجيدجيدجيدجيدممتازجيدجيداحمد محمد عطيه رمضان

مقبول507جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولاحمد محمد محمد كريم عبدالرازق

مقبول498مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاحمد محمود حامد حسين حسن

مقبول499مقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولاحمد يحيى زكريا كامل الوصيف
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جيد597جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيداسراء ابراهيم بسيونى محمود

جيد567جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداسراء ابراهيم عبدالحليم على سالم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسراء حسن ابراهيم ابراهيم حسن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسراء حسن معوض خلف هللا احمد

جيد590جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولممتازممتازجيداسراء سامى محمد سعد شحاته

جيد جدا613جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جدااسراء عادل محمود طه

دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدجيدمقبولاسراء عبدهللا عبدالقادر السيد الالفى

جيد572جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيداسراء فتحى صالح محمد محمد

مقبول467مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسراء محمد عدالن  منيسى

جيد534جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسراء ممتاز طه حسن عامر

جيد جدا602جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيدجيداسالم خميس على على عشيبه

مقبول497جيد جداجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولاسالم سامى عبدالظاهر الجندى

جيد جدا646جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جدااسالم عالء عبدالمحسن عبداللطيف

جيد540جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاسالم فاروق احمد احمد الشبينى

جيد587جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدممتازممتازمقبولاسالم محمد زكريا مصطفى احمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسالم نعيم عبدالمعطى محمد السليط

جيد جدا608جيد جداممتازجيد جداجيدمقبولجيدممتازممتازجيداسماء احمد حسن على عبدالحميد

دور ثانىمقبولمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولاسماء ايمن ابوزيد عامر

مقبول473مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسماء توفيق السيد مصيلحى

جيد559جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولاسماء حسام عطيه محمد المالحى

مقبول457جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاسماء سعيد بدر محمود جمال الدين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء عبدالصمد فتح هللا جادهللا

جيد521جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيداسماء فارس الشافعى زيدان ابوقمر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسماء قدرى منبى اسماعيل الشورى

جيد جدا658جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جدااسماء منصور شعبان منصور

جيد566جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولاالء احمد موسى خليل على

جيد586جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداممتازجيد جداجيداالء احمد ياسين محمد غالب

جيد543جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولممتازجيدمقبولاالء اسالم محمد على حنفى

مقبول519مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولممتازجيدمقبولاالء جمال احمد رفاعى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء حامد عبدالرحمن عبداللطيف

مقبول475مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاالء رضا محمد قرقوره

مقبول497مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولاالء سعيد محمد احمد مصطفى

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدااالء كامل متولى عبدهللا الرجال

مقبول510جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولاالء كمال عبدالوهاب مصطفى عبدالنبى

مقبول476مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاالء محمد السيد احمد ابوحسين

مقبول485جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولالزهراء على عبدالعزيز حسن كحله

جيد525جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولالشيماء مدحت كمال حافظ عبدالشافى

مقبول453جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولالين عادل ثابت سمعان

جيد597جيدجيدجيدجيدجيدجيدممتازممتازجيدامال حامد على بكر خضر



ممتاز698جيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جداممتازممتازممتازامال على عوض جاب هللا

جيد550مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدامال محمد حمدى محمد االجرب

جيد جدا636جيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازممتازجيد جداامانى رمضان سيد محمد

مقبول463مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولامانى على محمد على متولى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامانى غريب محمود عبدهللا

مقبول457جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولامانى محمد عبدالرازق ابوفول

امجد الرفاعى الرفاعى عبداللطيف يحيى
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دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول

مقبول456مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولامل احمد مصطفى عبدهللا الترامسى

مقبول518مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولامل خالد محمد محمد مناع

مقبول501مقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولامل عيد محمد احمد

جيد532جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولامنيه السيد فهيم عبدهللا

دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدضعيفامنيه عبدالبديع عزت حماده

جيد587جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداامنيه عبدالعزيز عبدالعزيز مصطفى منصور

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفامنيه عالءالدين غالب محمد حمد

جيد جدا665جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداامنيه محمد سعيد عبدالعزيز عسل

جيد524جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولامنيه محمد عبدالاله احمد اسماعيل

دور ثانىمقبولجيدمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدااميره حسن حسن الطحان

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدضعيفاميره حسن صافى بدوى شنيت

مقبول416مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاميره شعبان ابوالعنين على مرسى

جيد جدا638جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جدااميره معروف عبدالنبى بسيونى حسن

جيد جدا631جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جدااندرو جورج داود نافد غبرس

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولانس عبدالكريم شعيب محمد شعيب

جيد533جيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولانس محمد عبدالفتاح غره

مقبول495جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولايمان ابراهيم محمد حسن مبروك

مقبول493جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايمان السيد شحاته البيلى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان حماده زكى على بركات

جيد543مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدايمان سعد محمد على عبدالعزيز البيلى

جيد527مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولايمان عبدالباسط صبحى محمد تكتك

جيد542جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدايمان عبدهللا احمد محمد عبدالمقصود

مقبول449مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولايمان كريم عبدالجليل كريم

جيد595جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدايمان محمد عبدالحى عبدالغنى على

مقبول447جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولايمان محمد محمود محمد شاهين

مقبول449مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان محمد نبيل احمد عليوه

جيد جدا659جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازممتازممتازايمان محمود محمود حسين رجب

مقبول511جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولايمان نزيه خميس بدر الطباخ

مقبول492مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولايمان هشام محمد نوح

جيد جدا619جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازممتازجيد جداايناس حسن رجب خليل اسماعيل

مقبول517جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدايه جابر يوسف محمد ابوالعينين

جيد571جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدايه سعيد محجوب عطاهللا

مقبول460مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايه عبدالرازق محمد على هالل

جيد جدا619جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداايه عبدالرحمن محمد على سعد

جيد526جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولايه عبدالمنعم محمد عبدالرحمن

دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدجيدمقبولايه محمد محمد السعيد احمد

جيد593جيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدايه محمد يوسف محمد عبدالرازق

جيد562مقبولجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولايه محمود بدرالدين ابراهيم عيد عبدالعزيز

مقبول460جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولايه هانىء السعيد ابراهيم ابوغرام

جيد جدا670جيد جداممتازجيد جداممتازجيدممتازممتازممتازجيد جداباسمه يحى محمد نجيب ابراهيم

جيد571جيد جداجيدجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جداجيدباسنت عالء على محمد الضوى

جيد591جيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدابسمه سمير ابراهيم معوض ابوالمجد

مقبول477مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولبسمه عالء ابراهيم محمد المرسى

مقبول449مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولبسمه عالء محمود اسماعيل جاد

مقبول494جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولبسمه محمد عالء احمد جاد

مقبول501مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدبسنت فوزى روفائيل عبدالمالك

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبسنت هشام محمد الحبشى خليل

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهبهجه عبدالستار مصطفى وصال على

مقبول506جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولبيشوى رؤوف ميشيل ابراهيم

جيد554جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدتريزه صالح وهبه صالح

مقبول518مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدتقى مصطفى كامل محمد احمد

تيسير فرحات محمد مطر

 )باثولوجى 

:  (خاص 

ضعيف جدا

مقبولمقبولمقبولمقبول
ضعيف 

جدا
دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبول

مقبول429مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجهاد عبدالحليم عبدالمنعم محمد الدهراوى

مقبول513جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجورج امين نجيب دميان شنوده

مقبول446مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيهان خالد عطيه الحناوى

جيد جدا605جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدحازم عاطف محمد محمد محرم

جيد جدا616جيد جداجيد جداممتازجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدحازم عثمان اسماعيل صالح احمد

مقبول491جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولحازم يوسف عبداللطيف يوسف الوكيل



جيد522مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولحسام احمد محمد الدسوقى

مقبول500جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولحسام السيد البدوى محمد احمد خالد

مقبول442مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام مصطفى احمد العش

جيد جدا602جيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدحسن اسماعيل محمد اسماعيل

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهحلمى نصر الدين حلمى عبدالوهاب عبدالرازق

جيد جدا608جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدممتازممتازجيد جداحليمه رمضان جمعه محمد شراقى

مقبول478جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولحنان محمد حمدى احمد حسانين

مقبول435جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولحياه عاطف محمد حسن عتلم

مقبول460جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد رضا سعيد ابوبكر رميح

مقبول459مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولخديجة حسن السيد حسن بالط

جيد جدا601جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداخلود مجدى سعد زغلول محمد الهريدى

جيد جدا664جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازخلود محمود فتحى محمود عيسى

جيد535جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولداليا احمد احمد المعداوى

مقبول515جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولداليا حمدى احمد محمد غزالى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدعاء السيد السعيد السيد شلبى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدعاء جمال زغلول العزبى

مقبول487جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولدعاء راتب ناجى صالح الوصار

مقبول469جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولدعاء شريف عبدالمحسن محمود حبيبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهدعاء عبدالعال عبدالعال شلتوت

مقبول506مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولدعاء محمد شعبان محمود

مقبول488مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولدعاء محمد على  محمد غنيم

جيد557ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولدعاء نيازى السيد عبدالهادى ابوزيد

جيد556جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيددنيا رضا عبدالغنى فرج

مقبول501جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولدنيا شعبان نصيف سيداحمد النقرود

مقبول475جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولدنيا مدحت السيد احمد سيد احمد

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جداديانا هانى تادرس غبلاير

مقبول463جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولدينا حسين محمود محمد على

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولغيابمقبولغيابمقبولمقبولرامى محمد نجيب رشوان

جيد568جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدراندا على محمد الحباك

جيد552جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدرحمه محمد محمد مرعى ايوب

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهرحمه هشام كمال السيد القصاص

جيد537جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدرضوى جمال محمد عبدالغنى محمد

دور ثانىجيدجيد جداغيابغيابجيدجيدجيد جداممتازجيدرضوى مرسى ذكى مرسى

رمضان السيد محمد منصور

الطب 

الشرعى 

والسموم 

:واالجراءات

  ضعيف 

جدا

راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

جيد594جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولممتازجيد جداجيد جدارنا ابراهيم محمد ابراهيم احمد

دور ثانىجيدمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفرنا سامى احمد محمود حسانين

جيد541جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولرنا محمود عباس محمد الحناوى

جيد540جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدريموندا مجدى سعد قلته

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهريهام حسن عبدهللا احمد عالم

جيد جدا623جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداريهام عالء محمد يوسف محمد شتا

جيد جدا675ممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازجيد جدازكريا حسن احمد محمد سالمان

جيد578جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيدزينب حسام فتحى مصطفى على خليل

جيد596جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيد جدازينب عبدهللا عبدالرحمن على على

جيد جدا623جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازممتازجيد جدازينب عصام حسن حسن الشريف

جيد576ممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولساره السيد محمد فتحى رجب

ساره رجب رمضان شبل سليمان

امراض 

التناسل 

وامراض 

:  الذكوره

ضعيف جدا

الطب 

الشرعى 

والسموم 

:واالجراءات

  ضعيف 

راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابجدا

جيد567جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيدممتازجيدجيدساره صبحى السيد مرعى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره فيصل احمد على الزعفرانى

جيد جدا632جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جداساره ماهر محمد عزالعرب

جيد530جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولساره محمد حسين الرشيدى

مقبول490جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولساره محمد عبدالعظيم عبدالرحمن حسن

جيد547جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولسالى مجدى فتحى شمعون

جيد جدا627جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدساميه محمود الصاوى الزقم

جيد557جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدسعاد جمعه ابراهيم حافظ عوادى

جيد جدا648جيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازممتازجيد جداسعيد عادل سعيد متولى ايوب

مقبول477مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولسلمى ابراهيم عبدالرحمن محمد سالمه

مقبول505مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولممتازجيدمقبولسلمى السيد محمد السيد احمد محمود

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلمى خالد سلطان احمد



سلمى فتحى عبدالرؤف طليس

الطب 

الشرعى 

والسموم 

:واالجراءات

  محجوبه

 )باثولوجى 

خاص 

محجوبه:(

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

جيد528جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولسلمى محمد السيد عباس

مقبول484جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسلمى محمد محمود صالح

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفسلوى احمد صدقى دسوقى

مقبول483جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولسلوى محمود محمد محمود عبدالباقى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسليم احمد محمد ابراهيم سليم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسمر حامد محمد محمود فرج

جيد531جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولسمر شعبان حميده عبدهللا

جيد542جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولممتازجيدمقبولسمر شعبان علم الدين منصور

مقبول458جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولسمر عاطف محمد حسين

جيد جدا609جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيدسمر عبدالفتاح السيد محمد

مقبول478جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسمر عبدالمجيد سعد على عزالعرب

مقبول446مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسمر عزالدين احمد محمد عبدالرسول

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسمر ماهر ابراهيم مصلحى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسمر محمد حسن البعجينى

جيد جدا669ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيد جداسمير صبرى محمد خليل

مقبول469مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسمير عبدالعظيم شعبان حسين عبدهللا

جيد557جيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولسميه ابراهيم كمال الدين ابراهيم سيداحمد

دور ثانىغيابجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولسميه السيد عبدالحكيم محمد هارون

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدمقبولسميه فتحى محمد السعيد محمد الحلوانى

جيد جدا606جيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدسها احمد عبدالعزيز على زيد

جيد جدا658جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداشادى نادر فتحى جاد ايوب

جيد565جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جداجيدشروق محمد هانى حسن مصطفى ابوالنجاه

مقبول511مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولشريفه عزالدين محمد مطاوع غانم

جيد580جيدجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولممتازجيدجيدشيرين عبدهللا على سعفان

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء خالد محمد مصطفى شلبى

مقبول509جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولشيماء عبداللطيف عبداللطيف ابوريده

مقبول511جيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولشيماء على عبدالرسول يحى البهى

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدضعيفشيماء ماجد حسن محمد معازو

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء معوض رجب ابوبكر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشيماء مكى حموده مكى

جيد جدا619جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدضحى محمد على عشره

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهضياء سعيد سعد ابوفيه

دور ثانىجيدمقبولغيابمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدالحليم عوض عبدالحليم فاضل

عبدالرحمن السيد حسن عبدهللا

امراض 

:  باطنه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول512جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعبدالرحمن رشدى حسنى خميس

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولعبدالرحمن طاهر محمد احمد على

جيد555جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدعبدالرحمن عماد محمد محمد حامد

جيد جدا660جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداعبدالرحمن معاذ حسن منصور محمد منصور

مقبول501مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعبداللطيف الصافى عبداللطيف حميده

جيد594جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدممتازجيد جداجيدعبدهللا محمد المتوكل محمود بهنس

مقبول443مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبير محمد على محمد الخياط

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعرفه رجب محمد حامد سيف الدين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعزميه احمد محمد السقا

جيد جدا627جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جداعطيه نصر اسماعيل هنداوى

مقبول436جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعال محمد ابراهيم عوض العطفى

مقبول453مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعالء احمد السيد احمد عبدهللا

عالء حنفى عطيه عبدالرازق حميده

امراض 

: باطنه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

جيد572جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدعالء عبدالفتاح عبدالسالم مصطفى

جيد533مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامقبولعالء محمد عطوه ابوسعده

مقبول485جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعلى محمد على عبدالحفيظ عماره

مقبول452مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلياء السيد عبدالاله احمد مشالى

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفعماد محمد كامل الشرقاوى

جيد556جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدعمر احمد خميس سالم سويلم

مقبول503جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولعمر محمد عبدالعليم السيد السطوحى

مقبول501جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعمر محمد محمد احمد كيالنى

جيد576جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدممتازجيدجيدعمر محمود مختار محمود البدوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمرو حسن محمد حسن على

جيد520جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولعمرو شوقى عبدالحفيظ محمود جعفر

جيد560جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدعمرو عالء على كمال الدين محمود شريف

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمرو فرج حسن عبدالواحد

مقبول518جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعمرو محمد نصرت محمد حافظ ابراهيم

جيد557جيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدممتازجيدجيدعمرو هنداوى محمد مرسى

مقبول505جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفابيو فايز شفيق اسطفانوس راسيل



جيد524جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولفاطمه احمد وحيد ذكى محمدين محمد

جيد520جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولفاطمه سمير عبدالرحمن احمد عوض

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهفاطمه عادل انور بشر

جيد524جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولفاطمه محمد انور عبدالعزيز السيد

فاطمه محمد مصطفى ابراهيم السيد

االنسجه 

:  والخاليا

ضعيف جدا

غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

راسب

جيد559مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدفايزه ناصر فايق عجبان

مقبول468مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفجر محى الدين خميس ابراهيم ابوالعال

جيد574جيدجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازجيدفدوى احمد امام السيد

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيففريد فيكتور الفى هالل جادهللا

مقبول447جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولكاترين نصر انور بخيت

مقبول515جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولكارولين ناصر اسحق ارمانيوس

مقبول506جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولكرستينا جرجس عطاهلل معوض

مقبول491مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولكريمان جابر حفنى محمد على

مقبول492جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولكيرلس اسعد ويصا سعيد

كيرلس عادل ادوارد لبيب

علم االدويه 

/ عام  )

 : (خاص 

ضعيف جدا

تربيه وانتاج 

:  الدواجن

ضعيف جدا

راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيف جدالمياء حسنى سعيد حسنين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهلمياء سيد عبدالفتاح عبدالرحمن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهليلى رمضان فؤاد على ابوجميل

مقبول511جيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمؤمن عادل شحاته عبدالغنى مبروك

مقبول482جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمؤمن محمد احمد يونس ابوزيد

مقبول435مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولماثر محمد السيد حسن بدوى

مقبول456جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمادلين عياد عزيز بخيت

مقبول510جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولماريان البير مراد عزيز

مقبول492جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولماريان سمير يعقوب حنا

جيد571جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمارينا سامح سيدهم يوسف عبدالسيد

مقبول492جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولماهينور حسام صالح الدين اسماعيل سوكه

جيد جدا669جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداماهينور عبداللطيف السيد عبداللطيف

مقبول517جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمايكل عاطف وليم اندراوس

مايكل مجدى خله جندى

:  الطفيليات 

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدا

جيد547جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمحمد ابراهيم محمد محمد الطباخ

محمد احمد السيد محمد ابوالعز
:  الطفيليات

محجوبه
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول497مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد احمد الشريف عبدالحميد عبدالعزيز عامر

جيد جدا628جيد جداجيد جداممتازجيدجيد جداجيدممتازجيد جداجيدمحمد احمد عبدالعزيز سيداحمد العاصى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد اشرف عباس سويفى محمد

جيد جدا600جيد جداجيدجيد جداجيدجيدمقبولممتازجيد جداجيد جدامحمد اشرف محمد السيد حسين

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد السعيد سعد شجر

مقبول491مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد الشحات سعد محمد العريان

جيد543جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد جاد ياقوت جاد على

جيد556مقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمحمد جمال احمد حميد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد جمال سعد الشافعى

جيد562جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد جمال يوسف محمد شخبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد حسام عبدالمنعم محمد

جيد555جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمحمد خالد محمد محمود عثمان

مقبول508مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد رمضان عبدالعاطى حبيب

مقبول485مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمحمد طارق ابراهيم طه بسيونى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عادل جمعه محمد

مقبول494جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد عادل عبدالنبى اسماعيل سالمه

مقبول506مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمحمد عصام يوسف هنداوى

دور ثانىجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدغيابمحمد فتحى فؤاد فتحى الفوى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد محمد الحسينى حسن عجيز

مقبول476مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد مدحت محمد ابراهيم قاسم

جيد526جيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمحمد مصطفى ابراهيم مصطفى خليل

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود احمد جاد الرب ابوالعال رمضان

محمود احمد عبدالمجيد محمد ابوخليل
:  الطفيليات

ضعيف جدا
دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود رجب محمد محمد السوسانى

محمود عبدالسالم عبدالعليم ابراهيم العلوانى

تغذية 

الحيوان 

والدواجن 

: واالسماك

محجوبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول479جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمود عوض عبدالحميد سليمان شعبان

جيد533جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمحمود قطقاط احمد قطقاط

مقبول489جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمرقس وليم وصفى جرجس

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروه ابراهيم محمد على



مقبول482مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمروه مصطفى ابراهيم احمد سعد

مقبول492جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمريم غريب شكرهللا شنوده جندى

جيد539جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمريم مرسى محمد احمد مرسى

جيد529جيد جداجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمريم هانىء نعيم سدره

مقبول488جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى السيد مصطفى السيد شاهين

جيد567جيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمصطفى سامى مصطفى ابوالعال

جيد564جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمصطفى سعيد حسن فتيحه

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفمصطفى عبدالرؤف الشحات احمد مصطفى

مقبول469مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى عبده عبدالمجيد بعويش

دور ثانىجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى على محمد مصطفى عبدهللا

مقبول498مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمصطفى محمود محمد عبدهللا عبدالرحيم

جيد598جيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيد جدامصطفى محمود مصطفى سيداحمد

جيد جدا618جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جداجيدمصطفى ممدوح حسن عبدالحميد النويشى

مقبول481مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمعالى الشاطبى فتح هللا عبدالخالق

جيد528جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمالك ميخائيل صديق ميخائيل تادرس

جيد597جيدجيدجيد جداجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيد جدامنار احمد عبدالعزيز على زيد

مقبول514مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمنار السيد محمد السيد ابومصطفى

مقبول502جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمنار رياض عبدالهادى ابراهيم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنار لؤى على محمد على

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنن احمد محمد القبارى محمد منصور

مقبول427مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا السيد محمد عبدالرحيم السيد

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفمنه هللا حامد عوض عبدالعال

مقبول471جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنه هللا حسن متولى محمد

منه هللا صبرى قطب محمد هالل

الطب 

الشرعى 

والسموم 

:واالجراءات

  ضعيف 

جدا

:  الباثولوجيا

ضعيف جدا
راسبمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيف جدا

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولجيدمقبولمنه هللا عاطف مظلوم عباس سليمان

جيد560جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمنه هللا عثمان محمد عثمان محمد

مقبول463مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمنه هللا محمد ابراهيم محمود خورشيد

جيد534جيدجيدجيدجيدمقبولجيدممتازجيدمقبولمنه حسن عبدالرؤف مامون علبه

جيد جدا607جيدجيدجيد جداجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جدامنه على عبدالمتعال عبدالباسط

مقبول513جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمنى صالح موسى عبدالعاطى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنى عبدالمحسن عبدالقادر نعينع

جيد529جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولممتازجيدجيدمنى عصام مصطفى اسماعيل موسى

مقبول447جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمها صبرى احمد فوده

جيد588جيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازجيدجيدمهند عصام عبدالعظيم على جمال الدين

جيد532جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولموده عاطف عبدالسالم عاشور

مقبول479جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمونيكا عماد حلمى جبران

جيد530جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمى عاطف محمد عبدالمعطى

جيد568جيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولمى محمد حمدى بيومى العباسى

جيد جدا645جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جدامى محمد فتح هللا شنب

مقبول512جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمى نبيل محمود محمد السيد الشرقاوى

جيد جدا609جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدممتازجيد جداجيد جداميار سعد نظمى سعد ابراهيم

مقبول510جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولميار عبدالرحيم صالح محمد على

مقبول514جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمياره على عبدالفتاح مصطفى رمضان

مقبول476جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمينا توفيق عشم توفيق

جيد573جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدمينا صبحى بخيت قط فرهود

جيد544جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمينا عزيز صدقى عزيز فام

جيد551جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولناديه حمدى نصر عبدالواحد

جيد543مقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولنبيله سعد جمعه محمد الشيخ على ودن

مقبول510مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولندى جمال محمد محمد يونس

جيد538جيدجيدجيدجيدمقبولجيدممتازجيدمقبولندى حمدى عبدربه منيسى

مقبول500جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولندى رمضان محمد كوهيه

جيد561جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولندى فتحى عبدالفتاح رزق

مقبول518جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولندى مجدى عبدالسالم محمد

جيد548جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولنرمين ماهر عبدالعزيز محمد بدوى

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفنغم خميس محمود احمد

مقبول469مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولنها شعبان عطيه السيد عبدالال

جيد جدا606جيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدممتازممتازجيدنهال محمد احمد النجار

جيد جدا612جيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدممتازممتازجيد جدانهى ابراهيم نجدى ابراهيم عبدالرحيم

مقبول506جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولنهى حسن على حسن سعيد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنوال ابراهيم ابراهيم ابراهيم المزين

جيد539مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولنورالهدى محمد عبده حافظ السنكرى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنورهان ابراهيم محمد حسانين

مقبول501مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولنورهان السيد محمد عبدالبارى

جيد568جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدنورهان حمدى على على الجمال

مقبول454جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنورهان رجب محمد عبدالعال

جيد560جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدنورهان صبرى حمدى عزباوى زويل

ممتاز688ممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداممتازممتازممتازنورهان محمد محمد حسن حسن البنهاوى



جيد542جيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدنيروز اشرف احمد احمد الهريدى

جيد574جيدجيدجيدجيدمقبولجيدممتازممتازجيدنيفين حسن عبدالرحمن حسن

هاجر بهجت كمال الصاوى
امراض 

مقبول: باطنه

 )باثولوجى 

:  (خاص 

مقبول

مقبول497مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبول

جيد559جيدجيدجيدجيدجيدجيدممتازجيدمقبولهاجر حسن السيد حسنين سيف

جيد570جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدهاجر حسين ابراهيم ابوليله

مقبول503جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولهاجر عبدالمنعم ربيع على بركات

مقبول477جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولهاجر عصام هاشم على

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جداهاجر محمد احمد عبدالهادى معوض

مقبول457مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر مدحت محمود سعد

جيد571جيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولهاشم كامل ذكى عبدالقادر

مقبول468مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهانى غالى ميخائيل بولس منقريوس

هايدى سعيد محمد مصطفى عوض
:  الطفيليات

ضعيف جدا

االنسجه 

: والخاليا

ضعيف جدا

مقبولمقبولمقبولضعيف
ضعيف 

جدا
راسبجيدجيدمقبولمقبول

جيد563جيدجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولهبه السيد العربى محمد مسلم

جيد جدا626جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازجيد جداهبه محمد زكى محمد معارك

جيد جدا624جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جداهبه محمد محمود ابراهيم درويش

جيد565جيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدهدير احمد عبدالحميد ابوزيد

جيد536جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولهدير جالل فريد حامد عبدالحميد

دور ثانىجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولجيدمقبولهدير عالءالسيد محمد عبدالحميد فرغلى

هدير محمد فتح هللا بدوى

امراض 

التناسل 

وامراض 

:  الذكوره

ضعيف جدا

:  الطفيليات 

ضعيف جدا
راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولهدير محمد محمود عبدالقادر حواس

دور ثانىمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولمقبولهدير محمد مغازى النجار

جيد546جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولهدير محمد نجيب احمد محمد ابراهيم

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفهنادى حسنى عبدالكريم عبدالمجيد خليفه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههند محمد ابراهيم الحبشى امان

وفاء احمد محمد احمد السقا

امراض 

التناسل 

وامراض 

:  الذكوره

محجوبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

وفاء احمد مصطفى الشرقاوى

امراض 

التناسل 

وامراض 

ضع:الذكوره

يف جدا

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدجيدمقبول

جيد590جيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدوالء عبدهللا مرسى محمد موصلى

مقبول453جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبوليارا محمد ممدوح شعبان درويش

دور ثانىمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفيارا وحيد عيسى عبدالعزيز العربى

مقبول460مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولياسمين انور ابوالنور عبدالشافى

جيد526جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدياسمين ثروت احمد محمد قاسم

مقبول441جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين رافت هاشم رضوان ابوالوفا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهياسمين رمضان رمضان محمد سعد

ياسمين عبدالرحمن مصطفى احمد خضر

امراض 

التناسل 

وامراض 

: الذكوره

محجوبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبه

مقبول511جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولياسمين عبدالكريم السيد عبدالعال

جيد جدا647جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جداياسمين محمد ابراهيم حسن غانم

جيد524مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولياسمين محمد زكى حسن احمد

دور ثانىمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبوليوستينا صبرى جرجس بخيت

جيد541جيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدمقبوليونس حماده عبدالوكيل الشيخ


